
РУЗВЕЛТ АПЕЛЮЄ В СПРАВІ 
ВЎ ГЛЕВОГО ЗАСТОЮ 

ВАШИНГТОН. — Президента Рузведт зверну а-
ся безпосередн'ьо: до. вуглекопів і власників кода-
лень, щоб вони ДДЯ загальною добра таки знайщди 
основу до по розуміння. Бо внаслідок їх розходжень 
і застою у вуглевщ промислі цілий американський 
промисл стоїть на порозі до цілковитого параліжу. 
Апель президента поміг настільки, що делегації 
вуглекопів і власників не розїхалиеь, а розпочали 
наново переговори. 

ПАНІ ПЕРКІНС ПЕРЕДБАЧАЄ ПРОМИСЛОВУ 
ПОПРАВУ, 

НЮ ЙОРЌ. — Секретарка праці, дані Перкінс, у 
своїм докладі перед Мавнт Голйок Каледжом у Ню 
Йорќу сказала, одо в другій подовбші, цього року 
треба сподіватись поважного оживлення - в'амери-
канськім промислі. Перед в оживленні буде вести 
промисл будови мещкальних домів, який затруд-
нить коло 800,000 робітників. Цей промисл оживить 
інші галузі звязані 3 виробом ріжних будівельних 
матеріалів. Ті інші галузі затруднять чергових 1,-
250,000 робітників, говорила вона. 

СЕНАТОР РЕЙНОЛД ПЕРЕСТЕРІГАЄ ПЕРЕД 
ВНУ†РІШНІМИ ВОРОГАМИ. 

НЮ ЙОРЌ. — Сенатор Рейнолдс виголосив п'е-
ред Американським Товариством Оборони, промову, 
в якій говорив, що Америка повинна в першу чергу 
дбати про оборону своїх власних берегів, а не ду-
мати стільки про оборону європейських берегів. Він 
далі перестерігав, що в нутрі Америки є „певні мен-
шини", які стараються накидати Америці таке зд-
конодавство, яке для них вигідне. Ті „меншини" 
розтачуютк.Ажр^а:сер.едини. Він обвинувачував 
Сталіна, що той хоче знищити „нашў Божу` святи-
ню", та говорив, що добре булоб започаткувати тут 
pvx під кличем „Здержіть Сталіна". Рейнолд ви-
сказався проти того, щоб спроваджувати до. Аме-
рики 20,000 дітей з Німеччини, бо, як говорив, опісля 
розпічнетьвься рух.за те, щоб спровадити родичів 
тих дітей, мовляв, ихб гіе совісно розлучувати дітей 
від родичів. Спровадивши тих дітей до `Америки, 
ми скривдилиб тим тутешніх дітей, які також цо-
требують помочі. 

ХОЧУТЬ ВИКОРІНИТИ ЖЕБРАНИНУ. 
НЮ ЙОРЌ. — Посадник Ля Гвардія заявив, що 

місто Ню Йорќ розпочало кампанію, щоб викоріни-
ти жебранину по вулицях, по ріжних льокалях а та-
кож по підземних та надземних залізницях. Жебра-
ки річно збирають коло 15 міліонів, говорив він. Се-
ред них є щонайменше 10,000 таких, які не заслу-
гують на ніяку підмогу. Зновуж ті, що заслугують, 
моглиб дістати її від стейту, але вони відмовляються 
від того, бо жебраниною заробляють далеко'більше. 
Один жебрак домагався гарантії, що дістане $125 мі-
сячно, бо це є найменша цума, яку він заробляє же-
бранням, 

РОЗКРИВАЮТЬ ТАЙНИ йСШРІТУ. 
МАВН ЛОК (Тексас). — На офіційнім відкритті 

Обсерваторії МекДоналда багато вчених виголоси-
ли доклади. Професор Едвин Гобл, із подібної об-
серваторії Вилсона, що має найбільший телескоп на 
світі, сказав, що докладні обсервації і фотогрдфц 
зо всесвіту, взяті з віддалі 7 до 500 міліонів світдя-
них літ, вказують, що всесвіт не повстав з катакліз-
му, себто потрясення, але розвивався рівненько і 
спокійно. Наперед були тази, мряковини, вогненна, 
маса, ступнево творилися соняшні системи І т, д. 
Цей процес далі відбувається в просторі, в якому 
наша соняшн.а система нагадує порошинку у вели-
чезній пустині. (Світляний рік означає ту довжину, 
яку зробить промінь впродовж року, перебігаючи 
поверх 160,000 миль нд секунду). 

ДАЛЬШІ СПРОБИ КУПНА ПІДЗЕМНИХ 
ЗАЛІЗНИЦЬ!. 

НЮ ЙОРЌ. — Заряд міста зробив пропозицію 
купна власникам підземної залізничої сітки, званої 
.‚Ай Ар Ті", за ціну 140 міліонів долярів. Подібну 
пропозицію заряд зробив недавно другій підземній 
сітці, званій „Бі Ем Ті", за Ціну 175 міліонів долярів. 
Заряд міста хоче купити обі ті сітки, щоб разом зо 
своєю, недавно побудованою, створити одну місь-
ку транспортову систему. 
НЮйОРСЬКА БІБЛІОТЕКА ОБМЕЖУЄ ЎСЛУГИ. 

НЮ ЙОРЌ- — Внаслідок браку фондів нюйор-
ська бібліотека на 42 вулиці і пятій евеНі обмежує 
свої' услугилдля- своїх відвідувачів. Відтепер читаль-
ні кімнати в окремих відділах будуть замкнені по 6 годині вечором. Відкритою оставатиметься далі лиш 
головна читальняна кімната. 'js 

ПОЗДОРОВЛЕННЯ МАТЕРЯМ 
Пані Естер Беджет з Ґадвестону, в стейті Тексас, є останньою матірю четвер-

нпт. Тх названо: Джойс, Джецет, Джовн, і Джеральдина. Джовн важить 9- фунтів, 
інщі по 7. 
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ВСТУП ЖИДАМ ДО КАВА-
РЕНЬ ЗАБОРОНЕНИЙ. 

Комітет національної єдно-
сти, що переводить акцію об-
єднЗння чеського народу під 
проводом єдиної тотальної 
партії,, затвердив внесок сою-
зу власників; готелів, рестора-
нів і ќаварець у справі здбо-
роци вступу жидам до кава-
рень, ресторанів та інших льо-
калів, яких власниками є а-
рійці. Більшість цих льокалів 
Перейшла з жидівських рук до 
чехів і німців. Власники зга-
даних льокалів переконані, що 
згадана акція не зменшить ка-
сових оборотів, бо жидівський 
елемент заступили як гості 
німецькі старшини і вояки. О 
бороти згаданих підприємтв 
значно зросли саме з прихо-
дом німецького війська, що є 
дуже добрим консументом. 

АРЕШТУВАННЯ ЗЛОДіИ-
СЬКОІ ВАТАГИ. 

Поліція в Тарнівських Го-
рах арештувала злодійську ва-
та^у, що вела свою діяльність 
в, місті і в околиці. Подіція 
арештувала Ш-дітню Марію 
Ќуру, Ф..' ратќа, Ціостковеько-
го та А. Сульвічека. Слідство 
виявило, що за Шостковським 
розклали стежні ЛИСТИ ще в 
1936. р„, але щойно тепер уда-
лося його зловити. ' 

СТРАШНА СМЕРТЬ У BOrHL 
В селі Ґримкевичі, пов. Скєр-

нєвіце, вибухла пожежа в ха-
ті Стадџслааа Хаподаьќого, я-
кий град на забаві в сусідньо-
му селі. Пожежа спопелила всі 
будинки Хапавсьќого. Злід 
згарищ витягнули звуглені 
ќостц 28-літньої жінки Хапов-
ського. і трьох дітей, які зго-
ріли в хаті иідчас сну. Полі-
ція веде енергійне слідство, бо 
Є' познаки, що вогонь підло-
ж;ено з гіімсти.` 

гдож?жі В УЌРАігіь 
В совєтській Україні поши-

рюються хвцлі пожеж, що їх 
спричинюють саботажі. В пер-
шому чаертьріччі ц. р. в Киє-
ві та в околицях занотовано 
коло 280 пожеж. Оѓрати, що 
їх спричинили пожежі, більші, 
яќ 10 міліонів рубліЂ. В ки-
ївській окрузі згоріло м. ін. 5 
збіжених магазинів. 

ДВІ польську СТУДЕНТКИ 
ПЕРЕД СУДОМ ЗА КРАДІЖ-

Перед городським міським 
судом у Львові засіли на ла-
ві підсудних дві польські сту-
дентки: 19-літня Данўѓа П. і 
Мирослава П.,..̀ вкйхг.арсштува-
ла' поліція за крадіж на одному 
польському балі в карнавалі 
ц. р. у ќпсині одного з дьвів-
ських полків. Акт б`бвинува-
чення закидўе підсудним, що 
вони обікрали свою товаршп-
ку і. та інші; особи, які були 
на балі, забираючи їм гроші 
та ріжні 'вартісні предмети, як 
пудерничкв і т. п. Арештовані 
студентки змінювали кілька-
кранто свої зізнання. Тепер џа 
розправі зізнали, що ріжні ре-
чі забрали з жарту. 

ОБЕРЕЖНО З ПСАМ№ 
ВОЛОЦЮГАМИ. 

З початком березня ц. р. 
18-літній Маріян Сковронський 
з Турова, яроцінського повіту; 
привів до хати якогось пса 
волоцюгу. Згаданий пес вку-
сив Сковронського в руку, а-
ле хлопець затаїв це перед 
ріднею. Колиж ствердив проя-
ви скаженини у пса, вбив йо-
го і закопав. По кількох тиж-
нях Сковроиський caw aawAy-
жав.. Лікар ствердив .у нього 
прояву , скаженини і на.казав 
відвезені його чимщвидіџе #до 
шпиталю^. але всяка допомо-
га виявилась безуспішною. 
Хлопчина помер 
муках у щпитаді. 

ДВІ СТРАШНІ ЗАЛІЗНИЦІ 
. КАТАСТРОФИ. 

Недалеко Дніпропетровська, 
в Сов. Україні, трапилася ве-
лика катастрофа, до якої дій-
шло тому, що вантажний са-
м?ох†д-з 25 робітниками зуда-^ 
рився з особовим поїздом. У 
катастрофі згинуло 5 осіб, 11 
важко ранених борються зо' 
смертю у шпиталі. Ґ. П. У. а-
рештувало шофера, підозріва-
ючи його за „саботаж". Друга 
катастрофа трапилася в Мек-
сику, де недалеко Ґвадаляха-
ри зударилися два поспішні 
поїзди. Перший поїзд наїхав 
на останні вагони другого по-
їзду, що мусів затриматися на 
шляху внаслідок ушкодження 
льокомотиви. Зпід звалищ ви-
тягнули коло ЗО убитих і кіль-
кадесять ранених. 

ТРДПЧНА СМЕРТЬ 4-ОХ . 
ОСІБ. 

В Ерфурті в, Німеччині тра-
'пдлася на, Великодні Свята 
трагедія,, що скінчилася смер-
тю 4-ох осій. У ночі з суботи 
на Велцкодню неділю скінчила 
самогубством 40-літня жінка з 
50-літньою сетрою і 80-літньо-
ю своєю мамою, отруївшись 
с̂ваітлянцм газом,. А що газ. ді-
ста"вдя до сусіднього џлмеш-
кання, де мешкало молоде по-
дружжя з 12-літньою дитино-
ю, батько родини теж затру 

ПІДЧАС ‚ЗАБАВИ ВІДТЯВ 
СІЄТРІ РУКУ. 

В робітника Ґвілєџького в 
Моґідьні в Познанщииі бави-
лос̂ я; двох дітей сокирою. Дів-
чинка підсилувала брдтовд nt-
сок під сокиру і висунула за-
далеко. руку саме у хвилині, 
коли хлопч'ина розмахнувся 
сокирою і відтяв сво.̀ $ се-
стричці цілу долоню. Дівчину 
відвезли до шпиталю, де ам? 
путували їй руку. 

ТРАМВАЄВА КАТАСТРОФА 
У ПРАЗІ. 

у страшних і в с я ґ а з о м х 9 ж е п о м е ^ ЖІН-
ка а дИ)ТНЦОіо бореться Зо 
смертю, у шпи.талю. Трагедію 
викрили щойно в середу, ко-
ли газ почав передіставатися 
до дальших помешкань. 

БУРЕВІЙ НАД ‚ТИФЛІСОМ. 

Над столицею Грузії Тйфлі-
сом перейшов сильний буре-
вій, що заподіяв великі шко-
дџ. Кілька домів зовсім ўшко-
джених. Пожежна сторожа за-
брала з них усіх мешканців. 
Підчас буревію згинуло 5 о 
сіб. Буревій зірвав з держав-
н.ого будинку совєтськ.ої Гру-

рЄ. зії цятирамемну зорю. Мете-На одній з найрухливішихі 
вулиць Праги вискоч,џв з ре-И 
йок трам.вдм, зударившися, зі орольоґи вияснюють, що при 
Індіим трамваєм. Зпід розби- чгіною буревію був великий 
того трамваю витягнули 14 ра-
нених осіб, які перевезли до 
шпиталю. 

наплив холодного повітря до 
Грузії з підбігунових око` 
лиць. 

НШЕЦЬК04ТАЛІЙСЬКИЙ П0ЛІ-
ТИЧНИЙІ ВІЙСЬКОВИЙ СОЮЗ 

РИМ. — Італія і Німеччина видали спільний ісо-
мунікат, яким проголосили^ що обидві держави зго-
дилися підписали договір, џўо, гдолітичний і військо-
вцй союз. Це має 0утц внслідом. розмов, які мали 
тепер у Мідяні міністри справ здграничних Шмеччи-
ни й. Італії: Рібентроп і Чіяно. Також надіються, що 
в короткому часі приступить до цього союзу ще й 
Японія. 

НІЧОГО НЕ СТАЛОСЯ. 
ЛОНДОН. — В Англії є тої думки, що новиЖ^о-

юа ціж Італією і, Џімеччдџою є тільки, потверджен-
ндм того, що вже існувало. 

Щ№ЕЧЧИНА ДОђАЧУС УСПІХ, 
ЏЕ#ДЩ.-г- В Німеччині вважають затіснення со-

юзу з. Італією в, теперішньому моменті ударом, у сто-
оону Англії, в це також зазначенням, що Гюльїц^ не 
може надіятись, на невтральність з боку Італії на ки-
падок німецько-поуіьської в'ійни. 

ицрет^ктаРАТ" НАД гАдичинсна 
ПАРИЖ. — Пишуть, що промова, додьського, мі-

ністра заграничшіх сцрав, Бека, це вияснили 'того, 
що властиво є причиною подьсько-щмецького кон-
флікту. Бо Німеччина подравді домагалась, це- ті,дь-
кд Дандіґу і автостради через Поморя, але цілого 
Поморя, цілого п.ольського Шлеську і протекторату 
над українською Галичиною. Це останнє мало 'бути 
на.те, щоО мати евентуально ключ до дальшої акції. 

ДВІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧ# У ВЏЩОЩЕ№И 
ДО УКРАЩН. 

ПРАГА. — Між ріжними поголосками цро для-
ни німецького походу на Ўкра'щу є тепер цощі(фена 
така, що в Німеччині зачинає перемагати політика 
примирення з Совєтами. Кажуть, що німецькі^ гене-_ 
`ради завжди були за союз з Росією, а щготі?^аван-'"1' 
тури з Україною". Великим цроти-вником ўкраїн-
ської струї в Німеччині є маршал Геріяѓ, щр є по 
Гітлєрі другою найвпливовіщою особою і то тим-
більше важною, що має за собою армію. До тих, 
що, ніби „піддержують" українську „пропаганду", 
належать: Рібентроп, Гебельс, Розенберг і Гіі^лєр. 
Це ті,, що. становлять у націстів „динамічну силу". 

СОВЄТИ МОВЧАТЬц 
МОСКВА. — Світова преса иише^ що таки, за-

носиться на тісніший звязок між Совєтами і Щм.еч" 
чинокх А соаєтська преса ні не потверджує ЦІІХ ПО-
голосок, ні їх не заперечує. . ^ 

А. лдашький до гіРЕз. рузвєдаА. 
ПАРВД .̂ ѓтѓі Андрій Ліви^ькцц,. що виступає як 

„Президент Уряду У. Н. P.", вдсл'ав до. амер.цкан-
сьќого президента Рузвелта телєґрдму, якою звер-
тає ўвату, що поез. Рузвелт, звертаючись до ріжних 
європейських держав, звернувся також до „Росії". 
А. Дівнцьки: .̂ підкреслює, що „Росія", себто СССР, 
це уявляє собою одноцільної держави, а тількц таку, 
яка повстала внаслідок цілої серії брутальних агре-
сій і мілітарної окупації Української Народньої Рес-
публики та інших незалежних держав, неросійських 
народів. Даді А. Лівицький просить през. Рузвелта, 
в інтересах забезпечення правдивого миру, взяти на 
себе інідіятиву, щоб. зажадати від уряду Москви вич 
ведення окупаційних московських військ з України, 
що умождйвйлоб. відновлення самостійної Ўкраїн-
ської Держави, яка єдина може збезпечцти трйад-
лий мир і політичну рівновагу на європейському 
сході. -

ІЛАПА ЗА с п й Ш . . 
ВАТИКАН МІСТО. — 3 натоди Евхаристичцого 

Конгресу в Альжирі папа візвав 'вірних блага†й % 
травні Пречисту Діву Марію за замирення світу. 
. , ` , РЯТУЄ ПОЛЬЩУ. 

ВАРШАВА. —. Польща надзвичайно вдячна Ва-
тиканові за те, що папські нунції в Берліні й Паоижі 
працюють над тим, щоб полагодити німецько- поль-
ський опір за Данціг мирним шляхом. У тій справі 
говорив нуццін з Птлєром. 

ПІВ БІЛЮНА ЏА ПОЗИЧІСУ. 
ВАРШАВА. — Польська преса подає, що поль-

ська Позичка Оборони увінчалась великим успіхом. 
Зібрано до 500 міліонів здотих. 

„ЖИВІ ТОРПЕДИ^. 
ВАРШАВА- — Польська преса розписуєтьоя щи-

р.око над патріотичним ндставленням польської люд-
ности. Наприклад подає, що 3 брати Люстоієтанські 
і їхній приятель Божичка заявили готовість вмер-' 
ти за Польщу. Сказали, щб хочуть наслідувати па-
тріотичццх японців, що то офірували своє життя 
цри атакуванні московських кораблів як „живі тор-
педи". Ось так хотілиб атакувати німецькі кораблі 
й згадані вище особи, якщоб Німеччина пішла На 
Польщу війною. ` 
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КЛЕКОТИТЬ! 
Щось „вариться" в Европі. Але що саме, на те 

важко відповісти. Чути тільки, як клекотить вода в 
кітлі і як ріжні руки мішають тими предметами, що. 
їх „пригрівають" чи „варять". До тих останніх, що 
їх „варять" у тім-европейськім кітлі — належимо й 
ми. 

Що з того всього вийде, ніхто певно не знає. 
І як може знати, коли в світі не знають навіть-певно 
того, чому, наприклад, уступив так нагло Літвінов, 
хоч усі є тої думки, що ця подія матиме далекосяглі 
наслідки. Навіть аж такі, що дехто заповідає вже 
як річ певну — порозуміння між Стал^ном і Гітлєром. 
Колиж такі події заскакують найбільших політиків 
світу й уряди найбільших держав, а вони у великому 
клопоті, як такі події розуміти і що робити, то щож 
доперва говорити — про нас. А проте й нам, хоч 
ми нарід недержавний і позбавлений звязку з ру-
шійними силами світової політики, також треба ма-
ти свою лінію . Але яку? 

Ми не є силою у такому розумінні, щоб ми ЇЇ 
могли вже тепер протиставити нашим ворогам чи 
заофірувати тим чужим чинникам, чи великодержа-
діам, що її потребувалиб для 'своїх плянів; а за те 
відплатилисяб нам попертям незалежности і собор-
иости України. Тому не можемо з ніким перегово-
ріовати як рівний з рівним. І тому, якби навіть хтось 
йам давав надію на якесь попертя, треба завжди чи-
слиГиЬя. зтим, що той „хтось", хто він не був би, 
коли щлугЩ буде вигідним і к.орисннм, може нас 
легко,'й ЙіЬќй що безкарно, „зрадити , себто мах" 
іѓўти на нас рукою, щоб за ціну того, що від нас 
відпекається, набути собі спеціяльні користі від тих, 
що зацікавлені.тільки в нашій немочі й загибелі. 

Гіркий наш досвід — з усіми. Це хіба вже всі 
добре знаємо і признаємо. Ще тільки може дехто 
себе потішати, а то й дурити, що ситуація може змі-
н'итись. Так, може змінитись і певно зміниться. Але 
не повинна ніколи змінитись наша насторожливість. 
Навіть до тих, що прикидалисяб „приятелями" у-
країнських визвольних змагань. Уже раз треба нам 
навикати до того, щоб і на холодне дмухати. Маючи 
це на увазі,.ми свого часу виразно підкреслили на 
тому місці, коли писали про катастрофу з Карпат-
ською Україною, що коли кого тепер хто „зрадив", 
'і 'як та чим зрадив, то все те повинно бути обовяз-
ково виявлене. Ми не є силою з гарматами, повза-
ми і літаками. Тому, хто добачує тільки в тому 
одному силу, а ми її не маємо, то він її тепер, очевид-
но, дістати не може. Але й не дістане він її тоді, ко-
ли також її наш нарід матиме у своїх руках, якщо 
„зраджує" нас тепер. Це відноситься як до наших 
ворогів, так і до тих ніби „приятелів", що то нами 
торѓують. Ми свідомі того, що в Европі ще довго 
іІ^`буде'споко`ю, та що в ній ще довго клекотітиме. 
Тому й ті, що сьогодні нагорі, завтра можуть бути 
-$ в руїні. 

но — і коней нема, щоб від-
везти до.шпиталю, бо робота 
в полі, 'а чейже і дитина му-
сить мати „домашню" опіку. 
Та і застрикгв бояться, бо від 
них умирають, а дітей, обтя-
жених дідичною венеричною 
хоробою, воліють купати у во-
ді з потока, ніж їх відповід-
но лікувати. Автім ось що опо-
відае Карасівна про те, як лі-
кувала дітей в часі епідемії 
кору. 

„Приїхала я до дітей обез-
печеного. Я ніколи не була 
хора ні на серце, ні на легені 
та взагалі можу багато видер-
жати. Одначе до середини в' 
хату я- не годна була ввійти. 
Вже на порозі я заточилася, 
стало мені темно в очах та 
недобре на серці. Даром про 
бую втягнути повітря, бо йо-
го нема. З трудом вийшла я 
надвір. Віддихаю кілька разів 

біймає переживання десятьох 
лікарів підчас їх практики при 
тій обезпечальні. 

Книжка та викликала вели-
чезну- бурю. А властиво не так 
ціла книжка, як радше помі-
щені в нін спомини докторќи 
3. Карасівної, лікарки з Сухої. 

Згадане на вступі Заведення 
розписало конкурс на найкра-
щі спомини лікаря або лікар-
ки, занятих при суспільнім о-
безпеченні. Надійшло на той 
конкурс 52 праць, а з них пер-
шу нагороду одержала власне 
панна Карасівна. І ось поси-
палися, по видрукуванні цеї 
книжки, з одної сторони громи 
обурення та осуду, але зате з 
другої сторони багато виявів 
признання, а навіть захоплен-
ня.` Досить, що ті „Спомини 
лікарів" стали справжньою 
сензацією і розходяться в ти-
сячах примірників. 

О щож властиво тут іде і!і роблю один сильний віддих, 
чим провинилася та лікарка, І так, як коли чоловік хоче ро 
що проти неї піднесено такії бити в воді нурка.'З тим за-

пасом повітря входжу до се-
редини кімнати, і це вистар-
чае, щоб дістатися аж до.вікна, 
та вибити шибу. Бо вікно о 
творити годі. Забите воно 
цвяхами,, ще. з кінцем вересня, 
позаліплюване китом та ще 
обвеДййе'̀ . Довкруги шматяною 
кишкою.. 'Лише можна його 
збити, боготворити годі. Ма 
ми піднесли крик: „не.мож пе-
рестуджуватй";.. 

„В тій кімнаті мешкають дві 
родини Ц-іразом 13 осіб, з чо-
го шестеро хорих на кір, а 
троє на запалення легенів. ` 

„Дадиіше. старадася я людям 
пояснювати та давала викла-
ди. Але гляділи вони на мене 
з усміхомѓ, милосердя. Ставле-
но при дв'ерях вартівника та 
отвирано вікна^ коли я над-
ходила, at; замикано, коли я 

тяжкі заміти? 
Треба справді ствердити, що 

спомини д-рки Карасівної не є, 
написані в 'делікатних рука-
вичкаіх, але навпаки, з , вели-
ким завзяттям, повним глибо-
кого обурення, та що її без-
оглядна щирість робить на-
віть нераз вражіння бруталь-
ности. Ось для прикладу на-
водимо тут таке місце з її 
споминів. 

ЇЇ покликано раз на село до 
одного хорого хлопця, ко-
трого одно лиш могло ще вря-
тувати від смерти: негайне від-
дання його до шпиталю. Але 
темні родичі не' хотять про те 
і слухати. 

І тоді лікарка осьяк віді-
звалася до них: „Ви є свині, 
а не люди! Вас би треба, по 
писках бити, а не говорити 
до вас! Борше би віл або ко-
рова зрозуміли мої слова, ніж 
такий батько або така мати". 

Як бачимо, то слова лікарки 
не були дуже делікатні, а всеж 
таки: яка була відповіть на 
них?. 

„Ано, то дарма, відповів се-
лянин: повеземо хлопця до 
шпиталю. Видно, що так і 
треба". Як я йому докладно 
витолкувала справу, а ще до 
того в такий грубий спосіб, 
то він відразу зрозумів. Але 
це треба було зробити три 
тижні скорше, хоч, на щастя, 
і тепер іще шпиталь поміг. 
Но, але чоловік мусить ціле 
життя вчитися". 

'Отже то саме життя і самі 
пацієнти навчили д-рку Кара-

лише відійшла. `І то не лиш 
у селян таке діялось, але й у 
„інтелігентів". Бо є загально 
принятою засадою, що хоро-
го треба тримати в задусі. Зо-
крема, де є легені хорі або 
загрожені, треба замикати вік-
на. Най йому ще тяжче буде 
віддихати. І я пішла від дому 
до дому} д. -в ‚однім з них по-
зичила кліщі. Ними вирвала я 
всі цвяхи з вікон, та попсува-
ла рами від них та вибила 
кілька шиб., Були це бідні лю-
ди, то перед зимою нових ві-
кон не справляють, бо. і -на 
хліб не мають. І так будуть 
вони отверті кілька місяців в 
день І Вѓ ночі. Дивилися ті лю-
ди на мене зпід лоба і певно 

ління. Але я жадних ліків не 
записувала. Всі діти видужа-
лил. 

„Спомини лікарів" оповіда-
ють про такі страшні припад-
ки, відкривають таку страшну 
темноту у польськім народі, 
таку безмежну глуп.оту, таке 
сидженйя по вуха в нантемні-
шім середновіччі, що чолові-
кові волосся дубом стає, а лі-
кареві опадають безрадно ру-
ки. Просто мусять опадати. І 
що тут дивуватися тій горечі в 
споминах тої „брутальної" лі-
карки д-рки Карасівної, котра 
є змушена (так, і справді зму-
шена) до такого поведення зо 
своїми пацієнтами. І чогож 
тут дивуватися, що її товари-, 

гші по фаху завидують їй е-
нерґії та мистецтва, як собі 
порадити з забобонами і тем-
нотою?! І то не лиш у якімсь 
глухім забутім куті, але і на 
передмістях Варшави, а також 
і по селах та містечках у тзв. 
Великопольщі, що давніше бу-
ла під пруським пануванням! 

Як чувати, то деякі лікар-
ські сфери старалися усунути 
ту книжку запродажу, бо, мов-
ляв, вона приносить їм стид. 
Але чейже тут не лікарі ви-
нуваті, але... 

Лікарі виконують свої обо-

вязки, вони лікують і ряту-
ють від смерти і терпіння лю-
дей, а що мусять притім кля-
сти і ганьбити, щоб їм витол-
кувати, у чому лежить ряту-
нок, то тут уже. пацієнта ви-
нувати, а не лікарів. 

Лікарям це зрештою цілком 
не вадить, що і не-лѓкарі пе-
речитають ті „спомини ліка-
рів". Навпаки! Треба, щоби 
взагалі якнайбільше читачів 
було. Може і неодин з них 
самих. пізнасть себе в такім 
неконче симпаѓтичнім портреті 
і пацієнти застановляться над 
цим та інакше будуть глядіти 
на' лікаря. 

А тоді і праця лікарів може 
станеться ясніша, більш при-
тягаюча до себе. 

Ось як пише про ту книж-
ку „Спомини лікарів" один 
польський часопис: Шкода ли-
ше, що не звертає уваги своєї 
власної суспільности, що` мо-
же кориснішим булоб нести 
прос'віту в ряди свого власно-
го польського народу, ніж 
тратити час на навертання 
„Русінув" на католицизм, поль-
щення українськи'х назЬ чи 
замикання українських това-
риств, що борються з темно 
тою. 

Іван С. 

З Українських справ 
в Англії 

Підчас річного бенкету япон-
ського товариства в Англії, я-
кий відбувся 2QK; ќвіѓйн ц. р. 
в Ґрейт Істерн Готелі в Лон-
доні, виголосив д-р В. Ю. Ки-
сілевський, директор, Україн-
ського Бюра в Лондоні, бесіду 
на тему „Українська - проб-
лєма". 

Головою бенкету був віце-
ґраф Г. Кано. Між присутні-
ми шістьдесятьма гостями бу-
ли також пані й п. С. Окамо-
то, радник японської амбаса-
ди, полк. І. Суґанамі, військо-' 
вий аташе японської` амбаса-
ди, п. К. Учіяма, японський 
генеральний консуль у Лондо-
ні, п. С. Гасегава, директор 
лондонського бюра агенції 
Домей, п. Т. Катсукі, пред-
ставник щоденника Асагі-Шім-
бун і багато інших визначних 
членів, японської кольонії в 
Англії. Між англійськими го-
стями були маршал повітряної 
фльоти лорд Семпіл, полк. І. 
С. Соммервил, nop. маринарки 
В. Тейлор, сер Ќлемент Кін-
лок-Кук сер Едвард Кров і 
кілька інших. 

Лекція мала на ціли в пер-
шу чергу дати загальне по-
няття про українців, корот-
кий історичний очерк, а го-
ловно представити змагання 
українців та їхнє відношення 
до теперішньбго европейсько-
го положення. Більше уваги 

прокляли до .десятого поко- 4присвятив бесідник україн-

ському питанню на Далекому 
Сході, з огляду на те, що 
більшість присутніх була тою 
справою особливо зацікав-
лена. 

` „Одно можна сказати кате-
горично, закінчив свою лєк-
цію бесідник, а саме, що укра-
їнська справа напевно буде рі-
шальним чинником підчас 
майбутньої стабілізації поло-
ження у Східній Европі. Со-
вєти, відтявши .себе від реш-
ти цивілізованьго світу, про-
бують створити, свій власний 
світ. Але ті міліони українців, 
що опинилися проти своєї 
волі поза тим новітнім хін-
ським муром, усім своїм єст-
вом бажають прилучитися до 
решти вільних європейських 
народів і жити, торгувати і 
розвиватися свобідно, як кож-
на інша незалежня нація". 

Лекція про Україну 
в Савтгемптоні. 

Підчас річних зборів філії 
т-ва Прихильників Союзу На-
цін (яке свого часу мало в 
Англії чимале значіння) в 
Савтгемптоні, найбільшому 
портовому місті Англії, 4-го 
квітня ц. p., був запрошений 
п. Антін Мур з Лондону, щоб 
виголосив лекцію про Укра-
їну. Пан А. Мур відвідував 
минулого року українські зем-
Лі та добре обзнайомлений з 
українським питанням. У сво-

їй промо'ві зясував він поло-
ження, в якому українці Зиа. 
ходяться сьогодня в Советах" 
в Польщі, Румунії та Угорщи' 
ні, яка недавно силою захопи-
ла Карпатську Україну, гіац 
Мур поставив особливий на-
тиск на протибольшевицькі 
наставлений українців у BCjx 
краях, де він тільки з ними зў-
стрічався. Лекція викликала 
незвичайне зацікавлення 
присутні ставили бесідникові 
багато запитів. 

Лекція про Україну 
в Вандсвортсі. 

На запрошення філії „Тос-
Н" в Вандсвортсі (передмістя 
Лондону) виголосив 22. бе-
резня ц. р. п. Гуго Ярдлеіі, 
пресовий референт Ўкраїн' 
сьќого Бюра в Лондоні, об'' 
ширну лекцію на тему „УКра. 
їнці та їхні змагання". 

„Тос-Н" ( (читається „Так-
Ейч", скорочення назти Тал. 
бот Гавз) це одна з найбіль-
ше поширених в Англії філян-
тропійних організацій з пів 
міліона членів. Патроном оп-
ганізації є король Юрій, а 
президентами лорд Беидец. 
Павел та лорд Болдвнн, ко.і. 
премієр. 

Бесідник дав короткий істо-
ричний огляд української внз-
вольної боротьби та підчерк-
нув, що в теперішніх перело-
мових хвилях світ чомусь за-
мало ваги присвячує україн-
ському питанню, яке в кожно-
му конфлікті, який готов ви-
ринути в східній Европі, буде 
відогравати першорядну ро-
лю. 

Після лекції вивязалася жи-
ва дискусія, в якій брало у-
часть дуже велике число при-
сутніх. Найбільше число за-
питів відносилося до ўкраїн-
ських. справ у Польщі. 

(Ўќбюро, Лондон). 
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ДЕ ДІВСЯ? 
ЮРІЙ ГОРШС-ГОРСЬКИЙ, 

котрий написав незабутню І 
повість 

з української визвольної 
боротьби 

ПРОТИ ЧЕРВОНЮ МОСКВИ 
під наголовком 

ХОЛОДНИЙ ЯР 
Як повстала Карпатська Україна 

Горліс-Горськнй покинув 
Галичину й пішов за Карпати. 
Коли Карпатська Січ виступила 

до бою проти мадярських 
окупантів, 

Горліс-Горськнй пішов з Січчю. 
Від того часу про нього 

пропала вістка. 
Та лишилася по ньому його 

НЕЗАБУТНЯ ПОВІСТЬ 
Х О Л О Д Н И Й Я Р , 

котру прочитає з вдоволенням 
І насолодою кожний, що ці-
кавнгься боротьбою України 

проти її жадних сусідів. 
ДВА ТОМИ — ЦІНА $2.00. 

Замовлення шліть до: 

"Svoboda" 
P. О. Box 346 

Jersey City, N. 3. 
Зшшішіюііишшгатшшшаіішшшіпшвшгаіигатаян 

wsssgxs 
Микола Костомарів. 

І С Т О Р И Ч Н А Х Р О Н І К А 
В ТРЬОХ ЧАСТИНАХ. 

Частина друга. 

гіТабунчйки цілком збенте-
ж^лися. їм здавалося, що пе-
р$д ними щось таке велике, 
Сфіьне, могуче, щось таке, чо-
го вони не вміли поняти, — 
Т(Зж поїхали займати коней і 
в'йзати. Але один з них завер-
нўв коня і пігнав у бік. Кудеяр 
д‡огадався, що він їде до села 
кликати помочі, тож 'пігнав за 
ним,, дігнав його, стягнув на-
гайк"ою по плечах так, що цей 
припав головою до гриви ко-
ия і мало не зімлів, опісля, 
прийшовши до себе, застог-
нав... Кудеяр хопив його коня 
за вуздечку, вдарив нагайкою 
і пігнав перед себе до табуна. 

— Роботу рбби, яку тобі 
приказано, а не відбігай, ся-
кий-такий! — закричав Ку-
деяр. 
j ` Іабунчики ваџовнили при-

ООСЮООСЮІО 
— : . 12S2 
каз Кудеяра. Коней. відігнали, 
повязали. Кудеяр, поїхав напе-
ред, а товариші пігнали'за ним 
коней. Табунчики стояли за-
чудовані, доки незвичайні го-
сті не щезли з очей. 

— Що це таке? -І-1 зачали 
тоді розбирати табунчики. — 
Як же це: нас десять, а їх чо-
тири. Що вони за одні? Чи 
від боярина? А може від са-

дин табунчик — говорити ‚у-
правителеві, що їх було чоти-
ри, а скаже'мо, що прибуло 
багато людей воєнних і за-
б'рали коней. , 

І пішли до свого управите-
ля та звели великий крик. Ро-
зійшлася поголоска, що прий-
шли люди воєнні, і наполоха-
ні мужики хотіли збиратися 
на оборону. 

Кудеяр з товаришами по-
кормили свою добичу по до-
розі вівсом на полі, а люди, 
видячи стільки коней, не бо-
ронили їм, думаючи, що прий-
шло_ також стільки людей. 
Приїхавши до одної сѓирти 
сіна, велів Кудеяр сплести з 
дубового галуззя плетінки, 
набрав сіна та привязав до `к%-
ней. По якімсь часі щасливо 
прибув з цілим табуном до: 
розбійничого засіку. 

Всі опришки зачудувались і 

калуж'ани, сини прогнаного 
кудись сина боярського Ю-
динка. Отець їх вийшов з У-
країни, а сини нагадували Ку-
деярові в дечім Україну. Ті си-
ни, на царський приказ, були 
розлучені з вітцем; вітця по-
везли до Казаня, а синів . ви-
правили на поселення до Ли-

бирає, як кормить монахів 
вас, новиків? 
ся він з вами 

Кудеяр усе вислухав і дові-(та, сів на коня і разом з това-
Чи не поводить-j дався від новика, ідо він пече Іритами відїхав 

Л і п п п Љ Н ; ПІШ02 3 3 " И М Д 0 Р 0 З б И Т И Й ІЃЎмен ДОВШИЙ 
Новик подумав простодуш- просфорні, -а побачивши там {час не міг прийти до себе о-

но, що це прибула якась осо-(Два мішки з мукою, велів но-ітирав кров з лиця а потім 
ба, котра буде судити і роз-j викові ждати там на себе, до-і підняв крик. Братія кинулась 
правлятися з ігуменом, тож(Ки_не вийде від ігумена. скликувати службу і мужиків, 
зачав розповідати ..про всякі .Потім пійшов Кудеяр до ке- щоби гнати за оп'ришком але 
надужиття; сказав, `що ігумен лп ігумена, і, постукавши в!Кудеяр був уже латекп 

вони, але вони втекли потім у улаштовує в своїй келії пири (двері, проголосив: „Господи,1 Кудеяр рбздав КОЖНОМУ О-
знайому собі околицю калузь-ІДЛя світських гостей, пє з ни-jlcyce Христе, Сине Божий, по-Іпришкові по дваия?Г оГлів 
ќу і пристали до ватаги^ що- ми солодкі меди, а в більші'милуй нас!" Відповіди не бў- платні та віддавМЙХУ Лля ці-

свята і фрязьке вино, а мона-і-?О- Кудеяр повторив молитву і лої ватаги 
хам Дає тільки квас, і то ки-іі.знов не почув відповіди. 
слий;-нарід привозить ігуме-J ігумен того дня ќріпко за-
нові свіжу рибу, а він даєІснУв з похмілля. Кудеяр тру-

тив заперті двері: завіси пу-
стили і двері відчинилися. 

мого царя? Або, чи вони неї прирекли слухати у всім Ќўде 
неї яра опришки? Але ні, якось 

похожі... Опришки так не хо-
дять. Бо чиж опришки підуть 
в четверо, на десятьох, і то в 
білий день, недалеко від села? 
А чи це не чужосторонні лю-
ди воєнні? Може це Литва? 
Таки так, справді Литва. 

— Маєте коней — сказав — 
і вистане їх не тільки для вас, 
але і для тих, що до нас при-
лучаться. 

Зачав Кудеяр випитуватися, 
де є монастирі, і довідався, 

би спасти свою шкуру. Одно 
го з них звали Жданом, а дру-
гого Василем. Кудеярові ‚подо-
балися ті молодики, а і вони з 
самого почину відносилися з 
якимсь поважанням до його 
особи. Вони були з Кудеяром 
у виправі за табуном, а тепер 
взяв їх Кудеяр знову з собою 
в похід на Добрий монастир. 
Прибувши перед монастир, 
положений у гаю, Кудеяр ли-
шив своїх товаришів з кіньми, 
а сам ввійшов пішки в отво-
рені ворота монастирського 
подвіря. 

Там стрітив новика і поспи-
тав його: 

— Де лежить монастирська 
каса? Чи не в ігумена? 

а і)іі! 
тільки сушену, - а деќрли, 
спліснілу; в ігумена печуться 
пшеничні колачі, а браті'ї да-
ють хліб житній; всі доходи 
бере ігумен на себе, а касу 
монастирську тримає в себе в 
келії, в закамарку в стіні, і в 
касі тій ще й чужі гроші, від-
дані на переховок; в ігумена 
на хуторі посестра, а у посе-
стри діти, котрі ігумен кор-
мить; ігумен буває часто пя-
ний, а старці не сміють жалу-
вадися на нього, бо і самі не 
ліпші: живуть нечесно, мають 
жінки Г діти та кожного дня 
запиваються; деколи в мона-— А тобі на що це знати? 

що в сусідстві є два монасти — спитав зачудований новик. стирі нема'ніякої відправи, бо 
— Я приїхав порахувати ва- всі пяні, а люди, що прихо-

шого отця-ігумена: як він пра- дять здалека на молитву, роз-
.. у ватазі два брати, І вив мужиками,, які доходи по,- родяться, не помолившись. 

На тім скінчилися здогади І рі — один Добрий, а другий 
табунчиків..,. . подальше — Оптин. 

— Не будемо — сказав о-1' Були 

Ігумен зірвався з постелі, 
побачив незнайомого і зачав 
його ганьбити. Кудеяр, не 
дивлячись на ігумена, зало-
жив густря ножа в шпару две-
рей, що замикали закамарок у 
стіні, відважив двері і, ви-
нявши два великі мішки з 
грішми, сховав їх за пазуху. 

— А то що таке? — крик-
нув ігумен і кинувся на нього. 
Кудеяр схопив ігумена за 
карк і приплеснув його носом 
до стіни. Кров хлюпнула з ігу-
менського носа. Кудеяр забіг 
до просфорні, а, не заставши 
там нікого, хопив два мішки з і 
пшеничною мукою, завдав со-! 
бі на плечі, вийшов за воро-і 

.— Хай баби напечуть кола-
чів — говорив. Опришки пе-
ренятися великим поважан 
ням, а навіть певного роду бо-
язню супроти Кудеяра. Хит-
рий отаман, Кузьма Сірий, 
тільки зубами скреготав, а 
Кудеяр, задля його отаман-
ської гідности, дав йому по-
двійну платню в порівнянні з 
іншими і впевнив, що йому НІ' 
відберуть і отаманства. 

— Тепер, браття, годі нам 
тут довше баритися — сказав 
Кудеяр. — Калуга недалеко, 
вишлють проти нас військо. 
Рушаймо до Білева і там злу-
чимося з Окулом і Урманом'. 

(Далі буде). 
" — ^ — — і -

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ, j 
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з дня 
СПОРТ, А НЕ ПОЛОВІ 

АТРАКЦІЇ. 
На зборах жіночого відділу 

американської спортової фе-
дераш'ї, ідо відбулись 3 травня 
,і р. в готелі Мартініќ у Ню 
Йорќу, предсідниця Ен Годмсг. 
кінс виголосила доклад, у я : 
кому гостро натаврувала ті 
чинники, які використовують 
жіночий спорт для бизнесових 
цілей, приперчуючи йото по-
ловн.чн притягуваннями. Биз-
несові компанії широко рекля-
мують таких спортсменок, які 
мають гарні притягаючі поста-
вн. Вони навіть одягають їх 
v такі строї та фотографу-
т̂ь у таких позиціях, що від-

бивають найбільше тої поло-
вої атракції. 

А нераз вони навіть влаш-
товують цілі змагання жіночих 
спортових дружин, як „софт 
бол". „бескетбол" і інші, не 
для самого спорту і плекання 
здоровая, тільки для „виста-
вн". Через те спорт цілковито 
розминається зо своїм перві-
сним завданням, та переміяю-
еться у свого роду театральну, 
водевільну, чи навіть бурлє-
скову виставу. 

Деморалізують у тон спосіб 
спорт усякі бизнесові підпри-
емства, склепи і фабрики, за-
да.іюючн свій крам, а також 
ріжні часописи та журнали, що 
залюбки помішують фотогра-
фіІ тих спортоменок. 

що пересічний загал любуєть-
ся у якихось кримінальних і-
сторіях, де вбивають людей, 
ллється кров і т. п., давай до-
ставляти йому тих дешевень-
ких почувань. Полову атрак-
цію перебільшено експльоату-
ють також у фільмах, журна-
лах, в публичних оголошеннях. 
Цього роду література, і ми-
стецтво замісць виховувати за-, 
галі різьбити його думки, за-
бавляють його в деш'евий бур-, 
лесковий спосіб. 

На перший погляд нічого 
злото в тому нема. А всетакл, 
проаналізувавши душу загалу, 
що зачитується цього роду 
„літературою", побачимо, що 
його думки, мрії, переживання, 
почування, волеві первні за-
паморочені психічним газом, 
який у більшій чи меншій мі-
рі обнижўе його суспільно-
творчі прикмети. 

ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ У БИЗНЕСІ. 

ДЕНЬ МАТЕРІ 
НЕ ЗНАЄТЕ, ЯКИЙ ДАРУНОК ЛЮБОВИ ДАТИ СВОЇЙ 

МАТЕРІ? 

ЧОМУ НЕ ДАТИ ВКУСЬ ЦІКАВУ КНИЖКУ? 
ЧИ МОЖЕ БУТИ ЯКИЙСЬ ДАРУНОК БІЛЬШЕ ТРИВАЛОЮ 

ПАМЯТКОЮ ВАШОЇ ЛЮБОВИ ДО МАТЕРІ, 
ЯК ГАРНА, ЗВОРУШАЮЧА ДНИЖКА? 

Не знаєте, яку книжку вибрати наі дарунок для матері? 
Ось вам до вибору спис книжок, які спеціяльно про-

мовляють до українських матерей: 
ТВОРИ, МАРКА ВОВЧКА. За чоловічим іменем автора Криється 

жінка (.Марій Морковнчка), до того ве-
-іика письменниця, яка знала наскрізь 
жіночу душу п писала про жінку дуже 
зьорушливо. її оповідання представля-
ють цілу ґалерію цікавих жіночих по-
статен у цікавих життєвих ситуаціях †І.25 

ОЛЬГА КОБШІЯНСЬКА: В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА. Теж 
жінка-письмсііниця, шо спеціяльно займа-
еться долею жінок, але вже більше суча-
сннх з нами. В цю трагічну історію жіно-
чої любови наше жіноцтво просто зачн-
туеться 2 Л .___ .75 

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА: ЦАРІВНА. Славна українська письменниця ' 
малює жінку, що стремить до вищого, 
кращого життя д. 2ЛЮ 

ЛЎІС ВОЛЬХ: БЕН ГУР. Ця історична повість з перших віків хрн-
стріянства, котру американські діти читають у шко-
лах часто обовязково, появилася теж у перекладі на 
українську мову И тішиться серед.наших людей ве-
лнкою популярністю „.__ . 

ВЕЛИМИР ДЕЖЕЛІЧ: СОФІЮ ВИБРАВ. Ця повість, переложсна з 
хорватської мови, малює життя в 9. віці по 
Христі, - коли серед словнн щойно починало 

.80 

ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ. 

Бссілниця підкреслила, що 
таке спотворення спорту ма-
тиме дуже відемне значіння 
д.ія нього. Бо завданням спор-
ту є плекати здоровля людей, 
їх фізичну силу і справність. 
Саме у спорті особи повинні 
забувати про пол, а радува-
тнсь фізичною легкістю, зруч-
ністю, д також однозгідністю 
тілесних рухів із духовими пе-
реживаннями. Саме завданням 
спорту є це, щоб відорвати 
.молодь від хоробливо-еротич-
ннх почувань і зрівноважити 
їх іншими почуваннями, серед 
яких, як сказано, є насолода 
бути фізично сильним, здоро-
вим, зручним, гнучким. 

Фізична краса і примана від-
грають у спорті лиш таку ро-
-ію, що вона приходить сама, 
автоматично, як вислід здоров-
ля людини. Але щоб хтось пля-
нуааи її, та ще й для еротич-
них зворушень, то цьог`о н̀е 
бувало. Колнж деякі несовісні 
бізнесмени в останніх часах 
почали це робити, то проти 
цього треба боротись. Інакше 
воші спорт цілком здеираву-
іоть. 

ЦЕ ОДИН ЗРАЗОК 
„ДЕМОРАЛІЗАЦІЇ". 

`Нераз ми зустрічаємо в пре-
с' вираз „здеморалізована, роз-
точена, звикнена, чи здепра-
вована суспільність". Та не 
все ми точно; здаємо собі з 
того справу, що під тим ро-

ширитнся христіянстно. . .- .--- , ЇЛО 
АНДРІЃЇ ЧАПКОВСЬКИИ: ЗА СЕСТРОКХ Багато людей ‚уже читало -

цю цікаву повість з козаччини, але ще є 
люди, які її не читали. Як прочитають, 
цсвно не пожалують . . : $5 

Замовляючи книжку з цього списку, зазначіть, кому 
хочете з неї зробити дарунок, а книгарня гарно і відповідно 
до оказії н опакує й вишле на подану вами адресу з. зазна-
чеиням, від кого вона приходить як дарунок: 

Замовлення шліть дог 

"SVOBODA" 
Р. О. Box 346 Jersey City, N. J 

Книгарня має теж великий - вибір прегарно оправлених 
молитовників, які добре надаються на дарунок ўДень Матері. 

Деморалізація у бизнесі 
приймає знов інший вигляд: 
Ось, наприклад, до ; якогось 
села чи містечка, в якому куп-
ці та промисловці якнайчесні-
ше виконували свої функції, 
ретельно обслугували су-
спільність і брали за свої услу-
ги умірковані нагороди, зяв-
ляється нечесний купець. Він 
уставляє у своїй' крамниці 
фальшиві міри, а заразом тро-
хи дешевше продає крам. Лю-
ди, не знаючи, в чім діло 
пруться до нього за крамом. 
Чесні продавці тратять покуп^ 
ці в. Вони знають, у чому річ, 
та людей годі переконати. Та-
кож тяжко несовісного торгов-
ця 'зловити. Вони починають 
докладати до своїх крамниць, 
або їх зачиняюѓќ Одначе се-
ред них являються і такі, що 
пробують побити нечесного 
продавця його власним спосо-j 
бом: вони самі починають 
шахрувати. Починаються пе-
регони в шахрайстві, які оста-
точно цілком здеморалізують 
купецтво. 

Відмінні форми прибирає де-
моралізація в інших ділянках:) 
у політиці, адміністрації, су-
дівництві, медицині, виховай-і 
ні і т. п. Нема просто такої ді- j 
ляики, до якої серед даних! 
обставин не моглаб закра-і 
стись під якимсь виглядом Дб-! 
моралізація, спихаючи цю ді-
лянку на цілком інше підлож-
жя, а з нею' штовхаючи цілу 
суспільність чим далі у про-
валля. 

Закони проти деморалізації 
лиш у маленьких відсотках за-
побігають лиху. Зате тревалий 
лік — це виховання суспільѓ 
ностн, її сильний характер і 
тверДа мораль. Морально твер-
да суспільність ліквідує демо-і Мало хто собі уявляє, якўі частину цаля. 1831 року паща 
ралгзаторів уже самою своєю І велику ролю відоѓрали імі-{док нютлнндських іміграптів 

І - __ (г : А 

ОБВИНУВАЧУЄ РОБІТНИЧУ РАДУ 
Джозеф Педвей, адвокат (Американської Федера-

ції Праці, закидав підчас переслуханий перед сенат-
ським комітетом праці, що Краєва Робітнича Рада 
є стороннича в користь Конгресу Промислової Орґа-
НІЗаЦІЇ. .у`л І ; 

РОЛЯ ІМІГРАПТІВ У РОЗБУДОВІ АМЕРИКИ 

йих виробів в Америці дали 
німці, італійці і поляки. В ча-
сі американської революції ні-
мецькі імігранти робили най-
зручнішу зброю для інфанте-
рії. Син імігранта видумав ма-
шину до шиѓѓя, яка -вибила 
жінкам цілого світу голку з 
рук. Цей винахід також став 
дуже важним чинником у роз 

і вою шевського промислу. Ни 
І ні; кожна фабрика обуви і 
кожний швець уживає маши-
ни до' шиття. Ця машина до 
шиття нині є також основою 
незвичайно рбзвиненого і ио-
ширеного промислу ви'робу 
одежі в Америці. Не зашко-
дить згадати, що при шитті 
черевиків і одежі найбільш 
працювали і ще тепер працю-
ють імігранти. Вони фактично 
одягали і ще одягають цілу 
націю.' 

В області друкарської шту-
ки чужинці теж добре відзна-
чились. Англійський імігрант 
Роберт Гов винайшов друкар-
ськў машину, на якій можна 
друкувати від одної до десять 
тисяч чисел газети- на годину. 
Німецький імігрант Отомар 
Мергенталєр винайшов ліно-
тайп, яким він визволив з не-
волі друкарських складачів. 
Це збільшило і прискорило 
продукцію КНИЖОК і газет, які 
подешевіли і кожний імігрант 
міг купити собі підручник 
для вивчення англійської мови. 
Треба знати, що передтим в 
Америці книжки і газети були 
дуже дорогі. 

Телефон, без якого не мож-
на собі уявити 'життя в Америці 
таким, як воно Є, винайшов 
ШОТЛАНДСЬКИЙ іічігрант Олек-
сандер Ґ. Бел,, а 'те, що може-
мо телефоном говорити на да-
леку віддаль, теж завдячуємо 
геніяльному імігрантови з Сер-
бії, Михайлові. Пупінові. 

Винайдене Марконієм радіо 
уліпшИв відомий електричний 
чарівник Штайнмец, з Німеч-
чини. Голосник уліпшив син 
данських імігрантів, Енсен. 
Спосіб знимання світлин че-
рез радіо придумав жид: А. 
Корн, а російський імігрант, 
Антін Зворикін, тепер працює 
над удосконаленням телевізії. 

Про те, яку ролю відоѓрали` 
імігранти в розбудові Аііери-
ки, говорив недавно бесідник 
на радіовій програмі держав-
иого департаменту освіти під 
назвою „Америкенс Ол — Імі-
грентс Ол". Він сказав, що зав-
дяки свободі руху і ділання в 
Америці імігранти ріжних груп 
виявили свою геіняльність на 
користь самим собі і цілої су-
спільностн. 

ФЛІС. 

дено збірку, якою затіялись L; СУХОТИ, ДИФТЕРИТ І 
Пендлишак і Н. Кіч. Зложили' ПРОКАЗА. 
по $1: Н. Кіч, Олена Гоґнят;! 
Г. Дидів, Д. Bvc, Н. Воловець-1 Е шД е м 'я туберкульози, зва-
кий; по 50 ц.:1." Пендлишак, Mai" 0 1 популярно „сухотами", йе 
рія Іванюк, 1. Різнів, Ю. Ятчи-!в н г а с л а ^ е Дотепер, але іш-
шин; В. Різній 35 ц.; по 25 ц. ;І в п а к и ' в о н а обхопила цілу 
В. Кузмин, М. Романюк, М.:земнУ к^лю- П жертвою внал̀ и 
Бігун, Г. Цицик, В. Буртиќ, Ю.Ітакі г е н п ' с в і т л і Умн ліодства, 
Ятчишин, Соф. Цицик, пані я к св- ф Р а н ^ 3 Дссижу, і піз-
Балога, І. Калинич,Д. Мельник; І ш ш е ' Ш о п е н . Стіфензон, Каль-
дрібними $1.40. Разом $П.25,ІВ,Н' Gn,HOua, Шіллєр та ін. 
які вислано через ОбєднанняГНе м е н ш жахливі втрата 
на Рідну Школу. 

Н. КІч. 

ИОНҐСТАВН, о . 

На дальші студії. 

приносили давніше проказа і 
дицугерія, з яких перша опа-
нована тепер ізолювання^, 
хворих, а друга винаходом' 
цілющої сироватки, що яейіі-
нуче рятує від смерти. . АЦ 

Бували випадки, що саме 
хвороби і епідемії помагали 

Наша піяністка, панна'Ірина {деяким людям і визволяли їх 
Мусіичук (дочка о. і пані Му-іўќриті таланти.. Ось нпр. су-. 
сійчук), скінчила десять. літ!хітнича евфорія (ненормальні) 
студій музики і вписалася до j щасливе самопочуття) Шіллє-
„Сейнт Лўіс Мюзік 1нститют;ра попомогла йому знятися на 
Прогресів Сіріс", що надає' вершини поезії. Ра,спутін ми-
стушсі Вашинг'тон Юніверіти. 
Панна Мусіичук належить до 
школи „Сентер Мюзік", де 
студіює, виступає на концер-
тах з акомпаніяментом та 
вчить інших. Літом виїде до 
Сейнт Лўіс на літні курси. 

іювсдшкою. 

ЧИМ НАРОДИ ПЕРЌМА 
ГАЮТЬ. 

З УКРАЇНСЬКОГО Ж И П 8 
В АМЕРИЦІ 

СЛИКВИЛ, ПА. 

Свято Шевченка. 

Дня 26 березня ц. р. наша 
сликвильська громада відсвят-

п . ,. ,_ , кувала 125 річницю ўродин Т. 
го парляменту, посол Сужин-jnpo це вже нині нема ніякого творюючи це в родючі п о л я

: j ціевЧеНка святочним концер-

гранти в розбудові Америки.ІЌ. Г. Мнкормик видумав ко-
Найбільше визначалися вони вісарку, необхідну нині для кож-
р'озбудові американської ін-іпого фармера. Винахід косар-

I індустрії. Імігранти з ріжних! ки дав, розмах не лише ріль-
I країв світу перетворили, так; ництву, але і промислові. З 
би казати, нерозвннсну ріль-1 початком масової іміграції 

Предсідник соймової комісії І ницу країну в найбільш про- люди осідали на землі і пу-
закордонних справ польсько- )мисловий край на цілім світі, і стих степах на заході, пере-

Знайомість. 

— Чи ви справді хочете, 
Стефо, вийти за того молодо-
го чоловіка, що недавно був 
у нас? 

— Чомуж би ні?! 
— Алеж ви знаєте його 

шойно тиждень! Чи це досить, І культури людства і стає при-
щоб зважитися на таку по- j чиною великих перемін, 
важну постановў? і -.'" 

— Ах, прошу пані, він уже І 
такий не дуже незнайомий.! В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-

провадити свою шкідницьку 
місію тільки завдяки гемофї-
лії наслідника російського 
престолу, а одна з найгірниї 
шкірних недуг, на яку незду-
жав неодин з володарів світў 
також нераз зміняла обличчя 
світу. 

Тому оправданий окремий 
погляд, з яким лікар дивиться 
на цілий ряд великих світо-
вих перемін, ца світоглядові 
та суспільні революції, як'их 
причиною був і є часто дріб-
ненький, невидний голим о'-
ком мікроорганізм - заразоќ, 
що точить вперто будинок 

Моя приятелька минулого мі-1 т , П 0 В И Н Е Н ЗНАХОДИТИСЯ 
ГЯІІМ fiVJlfl .4 НИМ SitnvUPUa 111-1 

ЧАСОПИС „СВОБОДА'1. 
сяця' була з ним заручена ці-1 
лий тиждень. 

Я І 
І 
8 5 
І 
і І І І 9 S 1 

GOOOOOOOOOO 
У В А Г А ! У В A T At 

НОВА УКРАЇНСЬКА 
Ф 1 Л Ь М А 

„МАРУСЯ" 

‚N.Y. 

по песі 
,ОИ, НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ, 

НА ВЕЧЕРНИЦГ 
в якій хорову частину 
проводив наш славний 
професор О. КОШЕЦЬ, 

буде висвітлюватись: , 
TUE. Љ WED., MAY 9 ft 10, 1939, at LIBERTY 
THEATRE, 744 Perk Avc , Cor. Liberty St. 
Matinee 2 P. M. Evening 6 to 11 P. M. 

^PRINRFIFIfl Чх№Я FRIDAY, MAY 12, 1939, at CHESTNUT 
OrniHUNLLU, ІТІЯОО. S T R E E T SCHOOL AUDITORIUM, Chest-

nut St., at 7:00 P. M. 
RflWF N Y S A T U R D A Y - -MAY , 3 ' 1939. at UKRAINIAN NAiTL 
nUITIL, Пі І І H O M E 208 Canal St., at 7:30 P. M. 
UTIGA N Y S U N D A Y ' MAY 'Й, 1939, at UKRAINIAN HALL, 
UllUrt) Пі І І C o r n e r F i r , t , n j Catherine Su. , Matinee 2:30 

P. M. Evening 7 P. M. 

GLASTONBURY, C O N N . T U E S D A Y - m ,6`,M9'" CLUTON-
AMSTERDAM, N. Y. 

BURY THEATRE, at 7 and 9 P. M. 

ський, виголосив промову про j сумніву. Наприклад, . Масова У містах будували все нові 
засади й тактику 

зуміти. Дуже часто під „демо- дипльомати, в якій м. ін. ска-
ралізацією" ми розуміємо я-
КІІІІСЬ уже дуже яскравий про-
гріх. 

Та фиктично суспільність мо-
^е б)ти „здеморалізована", не 
конче поповнюючи ці „яскра-
ві прогріхи". Ось випадок з 
жіночим спортом: ці спорт-
менки, які. у спорт вкладають 
"олову атракцію та які висту-
иають чи дають фотографу-
иатись у приманливих лози-
иіях, не конче сам'і мусять бути 
неморальні. Вони особисто 
можуть, бути найлорядніші 
Дівчата. А проте їх спортова 
чинність, яка зійшла на цілком 
відмінне лѓідложжя від того, 
"іо має справжній спорт, де-
моралізуе суспільність. 

ІНШІ ВИПАДКИ. 
Суспільна деморалізація мо-

Же приймати сотки відмінних 
форм. Є деморалізація і в лі-
тературі 'та мистецтві: деякі 
письменники і мистці, знаючи 

зав: 
‚ўВидовжилася польсько - ніг 

мецька границя. Але позиція 
Польщі є дуже сильна. Перед-

і-І 

HOflbCbKOij продукція в американськім і фабрики, розвивалися торгов-
промйслі нині досягає доско-(.ія і промис.т. Подиву гідна 
налостн. . і иїдприємчивість, видержли-

чувати ґсніяльним умам вин ; 
УСГМ тому, що ми велика мі- і - . ' -. 

І хідників, між якими оуло 

Увесь `розвій індустрії в А-.1,іст,'' послідовність і.муравли-
мериці очевидно треба завдя-іW "Р а ц я ' " " рантів та іх дітей 

. j були основою розбудови мо-

літарна потуга. 
^а.ідериої індустрії в Америці. Це! 
На-ІФаі(т' я к и и згадує кожна істо 

мії й суспільною є винятко- І о д и ПОШИрено в усіх галузях'шці, ліведи, китаиш й інші. 
ві, одинока в Европі. Т о м у і а м с р и к а н с ь к о г о „ромислу і Ђез, .сумніву,. залізниці, дали 
прелегент вірить, що в періо- и и н і т а к б и сказати, це азбу-1 найбільший товчок до розвою 
ді, в який входимо, Польща j кя `ІНА^0іі Не можна собі і рільництва в Америці. Фарме-

том. Хоч иідготова була ко-
ротка, завдяки дбайливосгі о. 
Р. Бойчука і комітету концерт 
випав знаменито. Програма 
відбувалась у такому порядку: 
Вступне слово о. Бойчука, 
спів новозорганізованого хо-
ру, „Майн контрі" і „Реве та 
стогне"; широкий відчит про 
Г. Шевченка, виголошений Н. 
К'ічем; спів хору „О. Уќраї-
ло!"; деклямація о. Воіічукаі ця 
:;оеми' Т. Шевченка „До Осно-
вяненка"; хор „Бігло, бігло"; 
деклямація панни Старят „ДоІ 
зорі"; хор „Сонце низенько"; 

Відчуваємо j а г т 0 i M i r p a H T i B j ІХ д і т е п . 
деякі недостачі в обсягу о-, даД( п а щ а д о к анГЛІЙСЬК0. і рія американського народу. 
зброєння, а досвідчений, ne- j r 0 і м і г р а н т а Е В и т н е й в и и а й . ; Або візьмім будову амери-
реможний вожд Иосиф Піл`іщов м а ш и „у д л я чищення ба- канських залізниць, яка вима-
судський сказав: Про перемо-1 а в н И ( щ о уМ О Ж 5 і и в и л о управЎ гала багато сили, здоровля і 
ѓу рішає воєнне знаряддя . : в б а в о в н и . в ,vcix „0лУдневих: "итревалости. Хто їх збуду-
25%, а мораль армії н наро-'ісгеГітах'.-Кажуть, що це був no-j :ав? Імігранти ріжних груп -і 
ду в 75%. А наша мораль є ч а т о к мас0во'іі продукціїїв ЗЛУ- ! народів. Шотляндці, німці, ір-
тепер 150%-това. Постава `ар-J-4eHHJC Д е р ж а в а Х ) бо його м'е-ріяндці, поляци; мадяри,. укра-j.„Вечір" _.". д е к л . ПаН(ІИ Грисяк; 

хор „Дівча в сінях стояло"; від-
шт про Тараса Шевченка по 
англійськи виголосила - панна 
Марія Дидів; В память неза-
б.утньому Кобзареві, декл. Нат. 
Теліга; хор „Ой, видно се.іо". 
На закінчення ѓром. Н. Кіч 
подякував виконавцям програ-
ми за труд, а приявним за у-
часгь. Цей концерт розрухав 
нашу громаду, а головно мо-
лодь і вона дістала новий за-

реалізуватиме свої великі, ве-
ликодержавні амбіції. 

ќа індустрії. 

КНИЖКА ПРО НОСТРАДАМА. 
Появилася нова книжка про 

славного астрольога Ностра-
дама. Книжку написав П. де 
Роштее, ' 

ри відразу дістали . спромогу 
висилати свої продукти на 
продаж з одної частини краю 

Комунікація взагалі 

уявити фабричного заводу без 
прикладних метод `масової 
продукції. 

До розбудови модерного в ДРУГУ-
промислу в Америці причини- оживила громадське життя . 
лися імігранти ріжних народів::ікраи .почав міцніти. 
Шведський імігрант К. Е. Джо-1 Імігранти відгравали важну 
гансон видумав міру, якою і ролю в промислі ще за коло-

Iможна зміряти одн'у міліоноя', ніяльннх часів. Початок скля-Ічл.і до дальнюї пряні. Псреве-

ДЛЯ МАСОВОГО ПОШИРЕННЯ 
Накладом Українського Національного Обєднання 

Канади вийшли: 
по українськії: 

М. НОГОРЕЦЬКИЙ: 

„ДЕМОКРАТИЗМ" СТАЛІНА 
Врошура на 32 сторони з 7 карикатуранм зди-

рає маску демократизму з 0ольшевицької 
диктатур'и в Москві та її прислужників по 
всему.світу . — 5 центів 

ПО англійськії: 

THE U K R A I N I A N CAUSE 
Врошурка складається з 3 частин: 1) радіової 

. промови, котру ироф. Ґ. В. Симпсон зо са-
скатунського університету виголосив дня 
3. січня 1939. року, а в котрій він підчерк-
нув, чому українська національна справа 
стала пекучим питанням сучасної Европи; 
2) карти етнографічної України, з подан-
ням займанщин; 3) Радіової промови Ва-
снля Свистуна, українського діяча в Кана- ' 
ді, про домагання українців. Промова була 
виголошена заходами Канадійського Інсти-
туту для Міждержавних Справ дня 15. січ-
ня 1939. 16 сторін 1 `: 5 центів 

При замовленні більшої скількости відповідна знижка. 
Шліть замовлення до: . 

"SVOBODA" 
P. О. Box 346 Jersey City, N. 9. 



у кеш УШІШІЙ ХАТІпш?щ 
повинна бути 

Ж .ню^н.да ,^ , і 
Ь`роц. іадн Бркк переслав через. 

ОДвднДння $37,25 н^ ранених Кар-
пвтсьлої'України. Ш гроніі прийшли 
зо. збірнії, я^а відалася в цдркаі. 
Щ, ЩЩ Хрестителя в Нюарку. 

— о 

ШІКАҐО, ГЛЛ. 
СЬшвнкам Карпатської України. 
Грои. Тарас; Иитіхула переслав че-

йеа ^6вдаання;Ш.89( на поміч еічо-
адрсам Kaj3na.ijcbtfOji Украї^и. Ці гро-
шг зібрано ̀ на зборах бр. св. Стена-
на, від. 221 У. Н. ;0W3X. Ж$$твУ-
аадН по $Д: Т- ЩФц№Ь ?- Куроцась, 
Ф. Васильавськнн, ft. ОліЙиицькиАл 
В. Лоняк, AV Берад, Д. Стравний, О. 
Jliofoq,. М. Оидкр; по. 50 ц,: А- Шве-
да, Д. Кравець, С. Капокік, М. Вол-

-. комцькийу, А. Гадюк, А. Марцшков-
елкнД; по 2$. U.: К. ВаДяа, ГД. Івацків; 
дрібними 91.30. Разом $13.80, які вці-
л;ості вислана-на призначену ціль. 

ГЕЩРЕЛІК, МЦЦ. 
. Раненим січовикам. 

Український Американський Демо-
хратичний Жіночнії -Ќлюб на своїх 
зборах ухвалив 'дати, з `касќ $10 на 
поміч раненим січовикам Карпатської 
України. Гроші вислано через Об-
еднання. 

. К. Стахіз, ісасієрка. 
. - -. - Ч Q . 

".‚Ч ^ Щ Д Б Н С , Р, АВІ 
Ранену КІ$вакької Ўкраїџн. 

, Ѓром. Грлньдо Ііоііко переслав віл 
'. себе через Обєлнання $5 на ранених 

І вфачіо з- Карпат,с,ької Укр.Гшн. 
t аіі , ч о і — - — 

ЦІНА, ї ДОЛЯРИ. 
Зямоелай^ а „СваЬоді": 

83 GRAND ST., (Jfc О. BOX 848), УШ№ С Й Ї , N. І 

гуляцу Байду і лиіи^` трагіч'ад 
с м ^ т ь нагаду^ нам. ц$а.тщ№ 
ЃО ГЄ^ОЯ Ї$№Ї fWCIlh 

Оєь. `як співав шші ўкраїн^ 
ський нарід про БаАду: , 

В Царго^од^ ііа рнночку 
Ой пе БайДа меД-горілочку; 

І̂ОЙ) пц Бзвлд— уф не дснл џџ два,. 
Не одну нічку гай це години№Ў-
Цар турсиькпй к нему присилає, 
Байду к собі домовляє: 
‚‚Ой ти, Байдо, ти славнесенький! 
Козьми .в- мене царівночку, 
Будеш, џзйом на всю Вкраїно.чку!" 
„Твоя, царю,- віра проклятая,' 
Твоя царівночка поганая!" 
ОЛ крикиув, нар. на. сврї саЯяуки: 
‚Візьміть, його, повісі,т,і;. 

На гак ребром, зачепіте!" 
Ой висить. Байда та^ кнваедься: 
..Ой джурож мій молоденький, 
Подай мені лучок-та? тугесенький, 
Ой---бачу я три юлубочкн — 

Хочу я ‚убита #лц.Йрго-. дочку!'' 
Ой як стрілив, .-г- царя, шіі.іпв,. 
А іиірццю. в ПОТИЛІШЮ, 
Иогрдонку, ѓг ^ і,о.іоііочку.; 

І. і: 
' СІЧовнмам Карпатської України. 

Тов. „‚‚Сокіл", відділ 218 У. Н. Со-
іозу, пдгіеслало через Об^днаиня $5 
Для иотерпілнх січовиків з Карпат 
ської України, . 

М. Петришин, сскр. 
т е т ѓѓО:—і 

ЗАГАЛЬНт ЖЕРТВИ. 
, Ѓром. Михайло Бубиій з і$ест. О-
рсидж, Н. Дж., переслав, $2 жер 
і вам з Карпатської України, що її 
в шпиталі, у вязннидх, чи на внгнан-
ні. На ту саму .иіль ирнслплн џсі 
$2: Микола Сукар і Павло Денис 

' a. Hjp Порќу, Н. И. 
о 

ДЖЕРЗІ СИДІ, Н. ДЖ. 
На ранених Ќараќтської Ўкра`ѓни. 

., Пані А. Ваґнер, голова Союзу- У-
крайцж, Америки, пср^слдла чер%з 
Обядцання від СОЮЗІ' $1,10 для ра-
eHitt і втікачів з Карпатської Укра-
Н. -.Ltw, -j 

Н І Н І Ц'І І Щ І ( І ) щ 

КНЯЗЬ-КОЗАК 
у 0-

Bywip ад в тщ насал, як Дй-
кі Поля Наддніпрянської У-
країни, ^уйніо#аайї татарвою, 
стали захистом для тих, що їм, 
не страшно будо вмирати. 
Дикими Полями за козацьких 
часів звалися зовсім незаселе-
ні степи західньої Катерино-
славщини та північної Херсон-
ішшн. Десятками років неуп-
равлюваний степ, покритий 
буйною травою, повний уся-

сен рідній кра,ші. Держава не 
мала на U,Q грошей, а,`то`'й ля-
калася цього недешоѓо, . їдЙ-
qbKa, а ш(и. воліли серед тієї 
метушні зйігачувдтіАся т,а за-
округдюдат^ сврд посілості. 

ТИ зиайш'оас^ оДия,; т о 6и-
стріше маа око ніж інші. Це 
був молод#и князь украДџ-
ськин, Дмитро Вишксвецьки)і, 
якого нарід ззе Байдою. Із не-' 
зорганізованих ватаг козаць-
ких задумав він зробдти силу, 
що піднесла би Україну до 
чиниика рішального в політи-
ці сусідніх держав. А першою 
метою поставив від $обі. зни ких звірів і птиці, витаа у себе 

дивних гостей. Безнастанно І шити татарву, що безнастанно 
блукали тут ватаги татар, що!шарпала Україну,' пліндруеа-
з добичю верталися з бідола-Ллата гнала нарід-у неволю. Н? 
шної України, або заграбилиі острові Хортиці збудував Вн,-

ніневецьцйй замок кодо. 1550 майно необачних купців чи 
послів, що їм дорога випала 
через степ, ч 

Л в глибоких ярах, над бере-
гаки рік, повних риби, кипіло 
інше життя. Там бездомні бур-
2і,аки, 'втікачі з ріжних сторін 
польської держави, до якої на 

року, шо став предтечею пре-
славної пізнішої козацької ре-
спублнкн, Запорожської Січі. 
Звідси мали џосипатися громи 
на орду татарську і розбити її. 

Та замало було силн в-самій 
тодішнім козацтві. Годі було 

Україна, ті котрим дома, на 
і.служб і в панів смерть в очї 
заглядала, за бунт проти не-
правди, ті всі найшли т'ам 

свою недолю належала ^годі й і рахувати на поміч Польщі, що 
вела тоді війну на півночі. Та-
кож турки, показалися непев-
цим союзником^ Щщоів. Байда в 
Московщину та десять літ мо-

гніздо для небезпечного, затеісковською зброєю побивав та-
сврбідного життя. Йераз був тар. Одначе не осягнув око-
степ свідком завзятих боїв, нечної ціли. Не вдалося йому 
6 $ V на, смерть або жнтгя, між привести до згоди між Мосќ-
татарськими здобичниками і і вою і Польщею, а працювати 
'цими очайдушцими втікачдми.(лише для Москви без вигляду 
Неодин тут загинув без вдсти, 
лише вовки сіроманці завили 
над білими кістками тая ворон 
закрякав, забираючися до о-
чей молодецьких. 
`‡ Таке бурлацьке життя цих 
перших козаків манило до се-
бе і бутну шляхотську мо-
лодь, що в боях із татарами 
шукала.тут розривќи і ювдџь-
црї ‚слави. 1 так у безвісти 
цр.одала тут сила, ніхто не, ^о-
думався, щоб служити її в хо-

на користи для рідної України, 
не було рації. Вернувся Байда 
у рідну землю зневірений до 
всього. Та був непосидючої 
вдачі, тому заміша'вся в міжо-
собиці в Волощині., Тут зра-
дою віддали Байду туркам, які 
покарали його смертю. 

І досі живе серед нашого 
народу память про цього 
славного козака. Та вже забу-
лися подробиці, 3 князя Виш-
невецького зробили козака-

1 .--- ‚.Ь`:.. 

З А З Д Р І С Т Ь 
_ , -'і і 

Ось таке co6J, здається, 
дрібненьке, але багатьом лю-
дям властиве почуття. На 
жаль, мўсН)Мр признатись, що! 
це почуття навіть може вла-
стивіше жінкам, ніж мужчн-
нам, а-у всякому разі, у жі-
нОк воно частіше проя`вляеть-' 
ся у дрібницях, ніж у мужчин. 

Властиво у мужчин ц$ по-
чутд^` можнд скоріше озна,чи-
ти як вражена амбіція, бо вог 
но є спонукою до нового чи-
ну, до осягнення того, що є 
предметом заздростц. 

У ЩЩЇА це вочуття викли-
к,а,є лцще невдрдодення, а ча-
QQW І; ЗЛІСТЬ, ЩО ХТОСЬ ІЦЦЩи 
має те, чого вона6 саме собі 
бажала. Стан.овщде іншої жін.-
кн,, її (і матеріяльні достатки, 
родинне щастя, а нераз якась 
нова суконка, капелюх чи но-
вий ме^ель у помешканні — 
ось найчастіше, що викликає 
це прикре і негарне почуття. 

Та була'б байдужа загалові 
чиясь заздрість, якби вона не 
відбивалась на оточення, я.к-
би через неї не терпіли цс 
тільки ті найближчі, але й 
дальша родина чи знайомі. А 
подивімся тільки, які прикро-
щі викликає нераз заз'дрісна 
людина. Скільки непотрібних 
сварок, спліток, а то й накле-
пів поширює заздрісна люди` 
на. Як затроює вона життя і 
собі та інщи.м. через це НЄЗДОг 
рове почуття! 

Ось приклад: Молоде Дівча 
має успіх нд якійсь забаві їй 
заздрять, і не так ще ЇЙ заз-
дрять молслді (вони менше 
хворіють на цю хворобу), як 
мама чи тета тої, що менше 
бавиться. Іронічний усміх, не-
пр'ихйльне слово, якийсь на-
тяк з уст такої неопаноааноїі 
суперниці чи її прихильниць і 
вся радість попсована, часом 
навіть дає притоку і до біль-
ших прикрощів. 

Приятелька має гарний, а 
в усякому разі' новий капе-
люх чи суконку. Я теж мушу 

їх мати,., І пропав родинний 
спокій. Пропали також всі бў` 
джетові розрахунки та обмс-j^ 
женця. Нестраццщй навіть 
довг. 
' Але це у дрібницях. А бу-
ваіоть і поважніші справи. 
ХтОсь' вдбџвся ид сяке-таке 
стаионцще, маєл сякнй-такий 
заробіток. Чому не я? І почи-
наються інтриги, сплітки і вся-
кі заходи, щоб ту другу зіпха-
ти. Нема тут тої з'дорової а і к 
біції і конкуренції, щоб са-
мі.й собі створити' щось ію-
дібдого, але є нездорове і 
шкідл`иве та^'ПриНижує.. дюд-ІТЧ^Рг,т,еаїр і ін. 
ську гідність почуття заздро-
сти. 

Жінка роаумна і опанована 
боронитиметься і лікуватц-
меться від цього почуття, як 
від небезпечної хвороби, яка 
мучить не лише хворого^ але 
накоює'лиха і його оточенню. І Раз і від такого цисто осо-

На жаль, серед невідраднцхі'бнсто далекого від людей хо-
обставин жцття: у нас хворих! вано$о цоч-уття, яхт є 
цією хворобою жінок є ду-іздрощі-
же багато і замість на творчу, І Опанувати себе, спрямува-
корисну всьому громадянству т и в ііти^ б і л ь щ д о с т у п ш і й 
црацю вони витрачують свої!; ^ л. „ г 

-л. „- г Л шдяхотнднци бж свої заба-
сили на дрібну, негідну бо-1 - `гт4^, `""`. 
ротьбу. - І г а н к и " " о с ь № Р-Улс неремо-

Щоб лікувати якусь хворо-! г а нял ^ м низьким і негідним 
(бў, ті?еба її знати. А тому тре-(.людської самопочани почут-
ба. с$бі добре усвідомлюватн; тям. — („Діло"). 
які наслідки можемо мати не- М. (X 

УВАГА НЮ IWPK 
і ОКОЛИЦЯ! 

Нова українська радіопрограма 
„ГОЛОС УКРАЇНИ". 

Стація W.A.R.D. 140Q Kilocycle., 
ПОНЕДІЛОК, 6:30—7. ввечір, ПЯТ-
НИЦЯ, 6:13—7. ввечір. Програма: 
нооиіауі, музика, спів, оголошення, 

І0Х,-
І 

Адреси: lUdia Sl. i ion W.A.R.D., 
427 FwJto^ Si.,, BiooWtn, N. X. Tel.: 
Triangle 5-3300. 

Radio Program "Voice of Ukraine", 
144 Eatt 7th St., New York, N. Y. 
Tel.: ORch.rd 7-9573. 

I in ї'ї' ШШШ—ШШШШЯШЛ 

за-

ФАРМИ 
НА 

ПРОДАЖ 

ФАРАШ НА ПРОДАЖ. 
77-акрова куряча фарма, цім v 

рей, корови, новий трактор І, Ху' 
ша машинерія, ліс, ріка „Lj ."'' 
никн, Дім на 12 кімнат. П і Л й Й 

Пишіть по лісту ріжних фа,шЛ?а 

MICHAEL GELLNERl 
R1NGOES,' N . І , 

BBHEGOU 
НАГЦІіА куцнти добру, ailr 

СКРИПКУ. Цова. коштувала $300 
Продається за $100. Голосіписяі! 
Свободи. 10̂  

ДАМСЬКИЙ НАСЛІДНИК ПРЕСТОЛ А И ЙОГО ЖІНКА 
що приїхали до Америки як данські комісарі для сві-
тової вистави в' Ню Йорќу. 

ДУМАЙТЕ ПРО ЦІНУ! 
Ми не жадаємо від тих, котрі до нас 

приходять, щоби вони забули про ціну, 
або не питалися за неї; ми з власної по-
нуќи цю справу підносимо. - - -

Як кому на тім залежить, то може ие-
реконатися з власного досвіду, що наші 
ціли є якнайбільш умірковані; води є 
приступні для кождоі родини, без уваги 
на обставини. 

STEPHEN J IEWUSIAK бѓ SON 
FUNERAL DIRECTORS . 

ЩтііМЮ МАПУ-РОЗКЛАД 
Світової Вистави (Worhj'i 

Fair). Всі, улиді, будинки, павільовк 
Не посилайте грошей, лиш 3 цц 
на пересилку. Адресуйте: L 

S U R M A , 
325 Е. 14th ST^. NEW YORK, N. у. 

гтгт-лт-- r ` ^ 

Д0Х0РИХ 
Багато жінок і чоловіків, шо терпи, 
зпрнврду тяжкрї недуги шлунка WD. 
ця, нервів, лямбеґо, ніг, параліжу і 
багатьох інших небезпечних недуг і 
нині здорові. Без ріжииці, що Вас 
болить. 1 як довго,, зверніться до нас 
ще нині, а знайдете повну раду s 
українській мові Можна також пнса-
ТД ДО: 57. 

ХІРОПРАКТИЧНЕ БЮРО 
195—2nd Ате. (РІГ 12 вул.) New York, 

Години: від 10. рано до 8. веч 
В неділі: від 10, рако до 1. иоп. 

Д - Р ЮРІЙ ВДРЕЙКО 
ЎЌРАЃЙСЬКИЙ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР 

3 2 1 Е. 18th STREET, 
between l i t and 2nd Avenuei, 

NEW YORK, N. Y. 
T e l GRAMERCY 5-2410. 

Урядові години: рано віл 10 до 
12. Ввечір від б до'8, а и неділі 

рано від 10 до 12. 

- ч ^ 


